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โครงการฝกอบรม 
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง”   กระทรวงการคลัง 

****************************** 
 
หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานขององคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ผูบริหารระดับกลางจะมีบทบาทใน
การบริหารเปนอยางมาก  เนื่องจากจะตองเปนผูนํานโยบายจากผูบริหารระดับสูงไปสูการปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรม 
และบริหารงานใหบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว  ซ่ึงในการปฏิบัติงานจําเปนตองประสาน กํากับ ดูแลนโยบาย
และงานที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด   ดังนั้น ผูบริหารระดับกลางจึงจําเปนตองมีความรู 
ความสามารถ และมีวิสัยทัศนที่กวางไกล และรอบรูเร่ืองหลักการบริหารใหถูกตอง  ทันตอสถานการณของโลก
ปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  เพื่อใหภารกิจและงานในหนาที่ที่รับผิดชอบสําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน 
 
  ในองคกรภาครัฐไดใหความสําคัญของการพัฒนาขาราชการพลเรือน   ตําแหนงนักบริหาร
ระดับกลาง เพื่อเพิ่มความรู ทักษะดานการบริหารและเสริมสรางทัศนคติที่ดี  ตลอดจนเสริมสรางใหมีคุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะสามารถปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยในมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบ  ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  ไดกําหนดเงื่อนไขใหมีการพัฒนาขาราชการพลเรือนกอน เล่ือนขั้นแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงประเภทนักบริหารระดับกลาง  ซ่ึงไดแกตําแหนงระดับ 8  ที่มีฐานะหรือหนาที่ในการบริหารงาน 
เปนผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา   ดวยเหตุดังกลาว หนวยงานภาคราชการจึงตองเตรียมความพรอมในใหแก
ขาราชการ ระดับ 7-8  กอนเล่ือนขั้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหารระดับกลาง  เพื่อใหสามารถรองรับภารกิจทั้ง
ในปจจุบันและอนาคต  ตลอดจนพรอมรับและปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 
 
วัตถุประสงค 
  1. เพื่อเตรียมความพรอมของผูที่จะดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารระดับกลาง (ตําแหนงระดับ 8)  
หรือผูที่กําลังจะไดรับการแตงตั้งใหเปนนักบริหารระดับกลาง ใหมีความรู ความเขาใจ และทกัษะดานการบริหารที่
เหมาะสมกับบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวความคดิและประสบการณ สามารถนําไปปรับใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
  2. กระตุนใหมีการปรับตัว  สามารถรับรองภารกิจการพัฒนาการปฏบิัติราชการทั้งในปจจุบนัและ
อนาคต ใหทนัตอสภาวะการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมอืง และสังคม 
  3.  เพื่อใหนักบริหารระดับกลางมีความรู ความเขาใจแนวนโยบายแหงรัฐ  มีความคิดริเร่ิม มีความรู
ความสามมารถและประสบการณในดานการวางแผน การคนควาวจิัย การบริหาร สามารถเสนอความคิดเห็นและ
แกปญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  4.  เพื่อพัฒนาทัศนคติ คานิยม และพฤติกรรมการบริหารโดยมุงเนนคณุธรรมจริยธรรมและมุง
ผลสัมฤทธ์ิถึงประชาชน 

5.  เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ ความสามัคคี ความรวมมือระหวางกัน ตลอดจนไดมโีอกาส
แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณซ่ึงกันและกัน 
 
หลักสูตรการฝกอบรม        

แบงเปน 3 ภาค  ดังตอไปนี ้
ภาคที ่1 การละลายพฤติกรรมและทีมงานประกอบกิจกรรม Walk Rally    (16 ชั่วโมง) 

  1.1  กิจกรรมกลุมสัมพันธ      (4 ช่ัวโมง) 
  1.2  เทคนิคการทํางานเปนทมี                                          (8 ช่ัวโมง) 
                            1.3 เกมสการบริหาร                                                                                  (5 ช่ัวโมง) 
 

ภาคที ่2 การบรรยายและ Work Shop  ประกอบดวยหมวดวิชาตาง ๆ 4 หมวด  ไดแก   
  2.1  หมวดทั่วไป    (18 ชั่วโมง) 
                                2.1.1  การบริหารงานตามแนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพยีง”                  (3 ช่ัวโมง) 
       2.1.2  แนวโนมบทบาทหนาที่ของกระทรวงการคลังในอนาคต  
                                           กับการปรับตัวเขากับกระแสโลกาภิวัฒน                  (3 ช่ัวโมง) 
                                2.1.3  ภาวะเศรษฐกจิไทยกับยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง  (3 ช่ัวโมง) 
       2.1.4  กฎหมายปกครองกบัการบริหารงานภาครัฐ   (3 ช่ัวโมง) 
       2.1.5  เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล                                  (3 ช่ัวโมง) 
                                 2.1.6  การจัดทํารายงานสําหรับนักบริหาร                                (3 ช่ัวโมง) 
   

  2.2  หมวดการบริหารและสภาวะแวดลอม    (45 ชั่วโมง) 
         2.2.1  การบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี                             (3 ช่ัวโมง) 
                                  2.2.2  การจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management)             (3 ช่ัวโมง) 
                                  2.2.3  Balanced Scorecard กับการจดัทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (3 ช่ัวโมง) 
         2.2.4  ยุทธศาสตรและการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ                                (3 ช่ัวโมง) 
         2.2.5  ระบบงบประมาณมุงเนนผลงานเชิงยุทธศาสตร                           (3 ช่ัวโมง) 
                                 2.2.6  เทคนิคการบริหารราชการแบบมีสวนรวม    (3 ช่ัวโมง) 
                     2.2.7  ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)    (3 ช่ัวโมง) 
        2.2.8  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ  (3 ช่ัวโมง) 
                                 2.2.9  การพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)                  (3 ช่ัวโมง) 
                                 2.2.10 การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหมสําหรับนักบริหาร                    (3 ช่ัวโมง) 
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        2.2.11  เทคนิคการเพิ่มสมรรถนะ (Competency)  
    กับการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวใหม     (3 ช่ัวโมง)                     

       2.2.12  การจัดการความรู (Knowledge Management) ในองคกร   (3 ช่ัวโมง) 
       2.2.13 การประเมินการปฏิบัติราชการแนวใหม                                      (3 ช่ัวโมง) 

                                  2.2.14 การจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบและการควบคุมภายใน (3 ช่ัวโมง) 
                                  2.2.15 ภาวะผูนําและการแกปญหาและตัดสินใจ    (3 ช่ัวโมง) 

 

  2.2  หมวดการพัฒนาตนเอง       (15 ชั่วโมง) 
         2.3.1  การคิดอยางเปนระบบและการคิดนอกกรอบสาํหรับนักบริหาร        (6 ช่ัวโมง) 
         2.3.2  เทคนิคการนําเสนองานสําหรับนักบริหาร                (3 ช่ัวโมง) 
                                  2.3.3   สุขภาพกายสําหรับนักบริหาร                                (3 ช่ัวโมง) 
                                  2.3.4   การบริหารสุขภาพจิต                                                                 (3 ช่ัวโมง) 
   

ภาคที ่3 การประชุมเชงิปฏบิัติการและศึกษาดูงาน  (41 ชั่วโมง) 
  3.1  การศึกษาวิเคราะหและกระบวนการแกปญหาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  (9 ช่ัวโมง) 
  3.2  การประชมุเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานดานการบริหารในประเทศ 
         (ตางจังหวัด)                          (29 ช่ัวโมง)  
  3.3  ศึกษาดูงาน                        (3 ช่ัวโมง)  
 
          

วิธีการฝกอบรม 
  การบรรยาย  ฝกปฏิบัติ  และศึกษาดูงาน 
 
วิทยากร 
  ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกหนวยงานราชการ 
 
ผูเขารับการอบรม 
  ขาราชการ ระดับ 7-8   รุนละ  50  คน 
 
 แนวทางการดาํเนินงาน   
    กระทรวงการคลังรวมกับสถาบันการศึกษาเปนผูจัดทําโดยใชหลักสูตรของกระทรวงการคลัง 
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การประเมินผลการฝกอบรม 
 1. ผูรับผิดชอบโครงการสังเกตการณระหวางการฝกอบรมเพื่อประเมินการเรียนรู และการมีสวนรวมของผู
เขารับการฝกอบรม 
 2. ผูเขารับการฝกอบรมกรอบแบบประเมินรายวิชาเพื่อประเมินหัวขอวิชาและวิทยากรหลักจากเสร็จสิ้น
การบรรยายในแตละหัวขอวิชา 
 3. ผูเขารับการฝกอบรมกรอบแบบทดสอบประเมินความรูกอนและหลักการฝกอบรม 
 4. ผูเขารับการฝกอบรมกรอบแบบประเมินผลโครงการเมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรม 
 
งบประมาณ  

        เบิกจายจากงบประมาณกระทรวงการคลัง 

การรับรองผลการฝกอบรม 
 ผูผานการฝกอบรม ที่มีเวลาการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 85 ของระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหมด จะ
ไดรับวุฒิบัตรรับรองผลการฝกอบรม โดยจะไมอนุญาตใหลาการอบรมในภาคการละลายพฤติกรรมและการทํางาน
เปนทีม และภาคการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกเวนกรณีที่มีความจําเปนจริง ๆ  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําหลักการบริหาร ความรู และประสบการณที่ไดรับไปปรับใชในการ
ปฏิบัติงานและชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. เกิดความสามัคคี มีความรวมมือเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถประสานประโยชนในการปฏิบัติงาน
ภายในกระทรวงการคลังใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. หนวยงานตนสังกัด จะพิจารณาผูผานการฝกอบรมใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับกลางตอไป 


